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                  نقد فرمايشات اعليحضرت در

  برنامه افق ايـــــــران

  )قسمت اول(
  حقوقدان -ضاميرفي

 بسيارمفصل وبرای بنده که مشتاق واقعی شنيدن و ،بسيار »افق ايران« بيانات اعليحضرت دربرنامه
ه ھمرادرکالم و                                                 ِ ھستم واقعا خسته کننده وچنان موضوعات درھم وپيچيده  بيانات ايشان برداشت مفاھيم 

 . درست است که بنده کودن ونطورکه بايد نکته ھای قابل نقد را يادداشت کنمآبود که  نتوانستم  تکرار
ن برنامه را يادداشت کند با دشواريھای مزبور آ فرسوده ام ولی ھرکس که بخواھد فرمايشات ايشان در

 و اگر شنونده برنامه بخواھد درپايان مدت يکساعت برنامه  مختصر و .ب نشينی خواھد کردوعق مواجه
  ١. يحضرت را بازگو کند لنگ خواھد شدفشرده بيانات اعل

ازجمله مصاحبه  ،تفاوت اين برنامه بامصاحبه ھای ديگر اعليحضرت دراين بود که درمصاحبه ھای ديگر
اعليحضرت به اعتبارمدت محدود مصاحبه  ، براین اجرا شدافق ايراازبرنامه  سپکه   آمريکابا افق 

دل تنگنت ميخواھد ھرچه <زادی کامل آ، امکان اويکطرفه وامکان تذکرازطرف مصاحبه کننده ويا اقدام 
س ولی برعک درپايان مصاحبه ھا مشھود نميگرديدشان وبھمين دليل ھم اظھاررضايت اي بگو> فراھم نبود

ومتصدی برنامه ھم يک  ،نطور که فرمودند متعلق به خودشان استآ »ايران افق«نجا که برنامه آ از
که متاسفانه باصدای جوان بالغ نشده ای ( کارمند دستگاه وابسته ومتعلق به شخص اعليحضرت است

نچه آ نھايت  در ديت زمانی مطرح بود ونه طرح سواالت منطقی ولذا  نه محدو )برنامه را مديريت ميکرد
طرايشان درعدم محدويت زمانی واطمينان عليحضرت ميتوان به تشخيص رفت رضايت خاکه ازوجنات ا

    .اطر ازطرح سواالت تکراری استخ

ن بدون مالحظه به مفاھيم آ خاصی لذت ميبرد اعليحضرت ھم درسخن گفتن وتکرار   ِ نن                  ّ بھرحال ھرکس ازتف  

   .فوق العاده ملحوظ ميگردند ن آواثرات 

برای سرگرمی ورضايت خاطر اعليحضرت  »ايران افق«خود ازاينکه موقعيتی بنام لذا بنده ھم بنوبه ناچيز 
ازنظر شخصی  که ھمواره خواھان شادی وسالمتی  ،فراھم شده ،وميدانی بدون رقيب برای شوت مطالب

واميد وارم اعليحضرت  بااين مهم  م ميگري ،برای ايشان نرا بفال نيکآوتوفيق اعليحضرت ھستم 

                                               
ده روبروبواين رسانه با بھره گيری از تند نويسی مطالب رابه ليست خود گزارش کند و با ھمين مسئله  تالش شده بود ھمان روز آغاز به کار- ١

 ک-است. ح
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وال  شادي ولذت واقعي  درايفاي تكاليف ملي وميهني وقول مانوس شوند كه ا
   .وقرارهاست نه درمسائل احساسي زود گذر

ف به سرگرمی ھا               ّ سرگرم کردن مکل   ،تکليف ھاتوقف دوم فراموش نفرمايند که يکی ازخدعه ھا برای 
  ٢. )داستان قاقاليلی برای بچه ھا(  .ولذت ھاست

  واقعيت درتكراروتكرارموضوعات 

  مهم واليق توجه اعليحضرتموضوع 

 نن و          ّ به نوعی تف  نچه عرض شد يعنی تعبيرعلت تکرارموضوعات وبديھيات درسخنان اعليحضرت آ
ن اين چني ممکن  است يد تاکنون مطرح نشدهميتواند ظاھرقضيه باشد ولی علت منطقی که شا ،دلشادی
  :باشد

ماد طبيعی خودرانزد افراد ازدست داده دقول ودرھرحال کسانی که بھرجھت اعتــــاشخاص بدسابقه ويا ب 
ميشود سعی  نھاآسوب وقبول مطالب واظھارات نھا مخدوش ومانع رآاند چون ميدانند که فصل اعتماد 

ِ    ّ  ميکنند بطرق  تصن ع نھا آ امثال ازجمله ياد کردن قسم به جان خود وديگران و ،جبران کنند ی اين کمبود را          
موضوعات است که  رتکرا و ن تکرارآ شده است وزمايش آ ويک طريق ھم ھست که بسيارمعمول و

  .)روشی که معمول متوليان مذھب تشيع است( نوعی مغزشوئی شناخت درحقيقت  ميتوان

وگند س يخ وھويت ايرانی بکاربسته اند وبالف وعده بزرگی را با ملت وتار     ُ نکه خ  آاعليحضرت بمناسبت 
 خودشان خوب ميدانند که صفحه باور ،اند قطع مدارا وبيعت کرده ،فاداری به قانون اساسی وسلطنت و

نطور که عادت آمردم نسبت به قول وقرارھای ايشان کدر است ونميتواند بيانات واظھارات ايشان را 
. اينجاست که شنونده بيانات پيش خود ميگويد اينھمه ناچاربه تکراروتکرار ميپردازند ؛داشته به پذيرد

  ؟تکرار چرا

ضد ونقيض ھا بيانات ميفرمايند که درزمينه ھای تکرارونوسانات و سال است ٢٩اينکه اعليحضرت حدود 
به و کنند وبيانات اعليحضرت را شفاف ويکسان تلقی باور نراآومعھذا اصراردارند که ايرانيان خالف 

اعليحضرت به اھميت بی وفائی به  به اين علت است که ؛کرده اند من ھميشه گفته ام> عادتعبارت <
اه تصور ميفرمايند که ر و ناشگون وغيرقابل انتظاروقبول ملت ايران واقفندھای مدآت وپی طنسوگند سل

    .اصرارھاست           ِ زمان وتکرار  گذشت  ن آعالج 

نشان خواھد داد  را ن کافی نيست وباالخره خودآروی  ندناھمانطور که زخم بد رابايد معالجه کرد وپوش
زخمی  ،وعھد شکنی وتعھد درمقابل ملت وخدا. اتھام خلف وعده وبه جدائی ازمردم سرانجام خواھد يافت

                                               
» ملحوظ ھا«، »پول«، »زن«اورا برای » عالقه«و  در ترتيب ھای امنيتی کشور ھا مرسوم است که شخص را از نظر روحی بررسی ميکنند - ٢

اين نمونه در به بکار ميگيرند. از » شخص«برآورد کرده يکی يا مجموعی از آن را برای سوء استفاده از » رگرمی و لذت ھاسيل وسا«وديگر 
 جھان ماتاھاری يکی از نخبهتاريخ ری يکی از عوامل رژيم اسالمی در کشور آلمان استفاده شد. در تله انداختن بازرگانی تبعه آلمان پس از دستگي

   ک-ح ھای جنگ دوم در اين گذر بوده است.
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 مه ای با قبول مردمھيچ انسانی با چنين شناسنا ,بخود رھا کند ،را خود لودهآ و مرتکب              ِ نيست که انسان  
تش اشاره شود کافی است که آھمينکه به سابقه او درپيمان شکنی وبد قولی ونکول بر ،روبرونميشود
  .نيست شود وبوده  ھرچه ھست

کسی که مرتکب اشتباه وخالفی شده است بايد < »لمانی ميگويدآ سياسی اخير يکی ازشخصيت ھای 
  .يرد بھتراست وارد نشوده اخالقی قرارنميگعکنارگذارده شود>  يعنی چون موردقبول جام

زادی آزمان ويا ھيچ مرحمی چه گذشت  گرفتارند زخم بد خيم ين  به ا که عليحضرتا ؛درکمال تاسف
   .حم تھوروشجاعت ازبرگشت لغزندگین نيست مگر با مرآائل کننده ز ،ور ّ ز  عقيده ويا به به گويان م

ن است اگرايوثبات درقول وعقيده  اعتبارووفای بعھدسرمايه يک شخص سياسی ويا غيرسياسی فقط 
ن اتھام آ ثارآ ماج تيراتھام است ومحال است که بتواند ازآن شخص ھمواره آسرمايه مخدوش وقالبی بود 

   .خالصی پيدا کند

نھم درحدی عيان که آ، بی وفائی به پدر عبورازخط مردانگی ،ذاردن سوگندزيرپاگ ،عھد شکنی          ِ زخم اتھام  
> چيز کم اھميتی نيست که مده استآرضا پھلوی با پدرش به جنگ < :سی درتفسيری گفت  بی بی

 اگارايد اين زخم ناساعليحضرت اگراساسا کارسياسی ھم نفرمايند ب ،ن غافندآاثرات  اعليحضرت ازاھميت و
  .غيراخالقی را ازدامان  خود بزدايند و

    درازنيست بيابان که ھست پايانش      خوشست دردی که باشد اميد  درمانش                    

  ــــــا بعدوام

الزم ميبيند قبل ازاينکه وارد نقد بخشی ازبيانات اعليحضرت بشود  به صالحيت ايشان بعنوان  ،تحرير 
ِ                                                                     يک ايرانی  بدور ازھويت تاريخی وقانونی پرداخته شود چراکه بيانات ايشان دربرنامه   »ايران افق«        

لقب   خاصه لقب شاھزاده بوده که ميدانيم لقب اساسا معرف مقام ومسئوليت نيستبعنوان يک شھروند با 
   .شاھزاده که معرف  تحقير است

نه ھای اعتقادی که بيان داشته اند اجازه حضور درميدان مبارزه عليه يصالحيت ايشان بمناسبت زم

   .ستينھان زمينه ھا که مستند اين تحريراست اآ . بخشی ازجمھوری اسالمی را نميدھد

  .، مالک حقانيت ومشروعيت تصميمات استاکثريت                 ِ حاکميت مردم ورای   -١
رای مشخص کننده مسيرحاکميت ملی ومبنای مشروعيت وتعيين کننده تکليف مردم صندوق  -٢

 .وسرنوشت کشوراست
انقالبی اصيل ميدانند  را ۵٧شورش به مشخصه مزبور بايد اين مورد راھم اضافه کرد که ايشان  -٣

  .ومنجربه پيروزی انقالب گرديد که مردم برضد سلطنت بپا کردند

 نميتوانند به اعتبارھمه ،با توجه به مراتب باال که اقتباس وگرفته شده ازبيانات مکرر ايشان است     
 ،زيرا حاصل ھمه پرسی  ،برای جمھوری اسالمی قائل به مشروعيت نباشند ،۵٨پرسی فروردين سال 
يک ھيئت فرانسوی است خاصه که درھمه پرسی  تخاباتجمھوری اسالمی وقانون ان تدوين قانون اساسی
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 وقانون ،ناظربرھمه پرسی ھم درايران حضورداشته وگزارش پاکی ويکسره بودن ھمه پرسی را داده است

واليت فقيه وديگراموری که درقانون اساسی جمھوری  اساسی وقانون انتخابات وشورای نگھبان و
ورده است  وھيچگاه آقرارگرفته سردر ن شھروندآ شده ازصندوق رای که امروز مورد اعتبار اسالمی پياده

   .ھم مورد اعتراض قرارنگرفته است

 ن جستجوآ در را وصندوق رای که ايشان ھمه چيز ۵٨چه تفاوتی ھست بين صندوق رای رفراندم سال 

 شخصی کهونصی ميتوان يافت که وکدام قانون  ؟شده است متکای اطمينان  مانند دعای نظرقربانی  و

 ؟را تائيد کرده امروز حق داشته باشد به صندوق رای ديگری متوسل شود ۵٨رفراندم سال 

ن کشور يعنی آوقانون اساسی  ۵٨وانگھی قانون انتخابات جمھوری اسالمی به پشتوانه رفراندم سال 
ونميتواند اعتبارمحسوسی  ،ستزاد مورد نظرايشان منبعث ازنظريک شھروند اآنص است و انتخابات 

ليون ھا نظر ھم ھمان اعتباررا ييد به من نظر اجازه پروازداده شود باآواگر به  ؛درمقابل نص داشته باشد
  .داد

دانه ھای حقوقی رايج دربحث ھای سياسی اجازه نميدھد باال اين است که مراتب  مقصود ازاعالم فشرده
عليه نظام قانونی وسنتی ايران ميباشد وحتی ابراز عقيده  ۵٧ورش يک ايرانی که قائل به مشروعيت ش

اند با >  نميتوافلندزبور شک کنند ازدرک مسائل سياسی غکسانی که دراصالت وحقانيت انقالب مکرده <
نوری زاده که انسان سياسی  عليرضا اين چنين شخصی ميشود ؛اصل جمھوری اسالمی مخاللفت کند

  ور مزدور)  ّ مز   ، ميرود که رود نور بھرطرف (  .فتاب گرادن استآبلکه شناخته نميشود 

عده ای اين ايراد را متوجه قطعنامه تجزيه ايران ميدانند که چرا نسبت به براندازی جمھوری اسالمی 
قطعنامه شورای تجزيه طلبان بوسيله  ،چنين اعتراضی وارد نيست  زيرا بنا براعالم ،سکوت کرده است

خودايشان ھم رئيس  ،»ايران افق«ند عادی نوشته شده وبنابراعالم اخيرشان درگفتگوی با ھمان شھرو
مراتب مشروحه درباال ايشان نميتواند اقدام به کارسياسی که ھدف لذا بنابر ،ن شورا ميباشندآب صاح و
 فتشان ميتواند درعرضلجمھوری اسالمی باشد بنمايند ومخاموجوديت وحيات سياسی  با ن مخالفتآ

زادی انتخابات که درقانون آنجمله است آ اجرای تام وتمام قانون اساسی جمھوری اسالمی باشد که از
  .مده وديگر مواردی که خواست جنبش سبزشناخته ميشودآجمھوری اسالمی ھم بتذکر اساسی 

 ۵٧اصالت وحقانيت مباززه عليه جمھوری اسالمی برپايه ھای حقوقی وشرعی عدم مشروعيت شورش 
 اين مھم در و ؛وقانون اساسی جمھوری اسالمی است ۵٨ن ازجمله رفراندم آ ستاوردھای ناشيه ازد و

مالحظات وارکان سياسی وحقوقی مبارزه اعليحضرت چه درمقام قانونی وسنتی وچه درموقعيت يک 
نق زدن است نه مبارزه  عادی وجود ندارد ومبارزه ای که استواربرپايه ھای حقوقی ومنطق نباشدفرد

   .سياسی

  انتخابات ازاد واحقاق حق ملت ايران 

ابات انتخ »ايران افق«بود که فرمودند ھدف  »ايران افق«فی ھدف بخشی ازبيانات اعليحضرت متوجه معر
  .زاد واحقاق حق ملت ايران استآ
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اد زآکنار انتخابات  در نرآچيست که اعليحضرت  توضيح نفرمودند که مقصود ازاحقاق حق ملت ايران 

نميشود ازھم اکنون حقوق ميدانند  یصندوق  راگرو  چيز را در ايشان ھه ، وقتی درحاليکه ،ده اندقراردا
تشکيل مجلس است که وبعد ازانتخابات و ،حقه ملت ايران را ھدف قرارداد زيرا ھدف بايد مشخص باشد

   .ن قابل  تشخيص وطرح واحقاق استآواحقاق  مسئله حقوق مردم

   :نميتوانسته ھم بشود چراکه ،ای به حقوق ملت نشدهرت ھيچگونه اشاره دربيانات اعليحض عرض شد که

 زحقوق ملت به معنای سنت وفرھنگ وحقوقی است که ملت ايران نسل بعد نسل ازبدو پيدايش تا به امرو
ھمانند يک دين ومذھب درعروق ملت ايران  دوستی شاهانطور که ميدانيد ينده خواھند داشت  وھمآ و

وفرھنگ شاه دوستی  ؛مدهآئين ورسم ملی درآيک  تنسل گذشته برقراروپايداربوده وبصور ازصدھا
   .پرستی بيک معنا متداول بوده است وميھن

  شعار خدا شاه وميھن زماست         زفرھنگ روشنگرپربھاست

   :اعليحضرت ھم درسابق فرموده اند

ن درايران بقا داشته وعميقا باتار وپود فرھنگ وسنت قر ٢۵تصادفی نبوده است که نھاد سلطنت که 
   .ايرانی ريشه دوانده است دردنيای امروز بخوبی ميتواند ايفای نقش کند

  )مصاحبه  وال استريت جورنال(                                                                                   

 استقالل وتماميت ارضی ايرانقانون اساسی مشروطيت برجسته ترين حقوق ملت که حفظ تداوم سلطنت و
اد ن سوگند يآ قرار داد وايشان ھم به قبول وتصدی وحفظ وحراست از بود بوديعه ومسئوليت اعليحضرت

دادن حقوق ملت درراستای حفظ  فرمودند وبعد ھم به سوگند وعھد خودشان پايدار نماندند وعالوه برباد
    .برعھده گرفتندرياست تجزيه طلبان ايران را ھم ، ووحراست ازسلطنت

که  اال اين ،بااين معلومات چه کسی ميتواند باور کند که احقاق حق ملت ايران جزء خواستھای ايشان است
ايشان که  ،زادی ورفاه است اشتباه گرفته باشندآحقوق ملت ايران را با حق مردم امروزی ايران که 

اد داده اند ويک آخ ظاھری ھم نفرموده قرن ملت ايران را بب ٢۵براحتی خوردن اب حقوق حقه بنيادی 
   .ن، کفش وکاله مجدد بفرمايندآاند چگونه  ميتوان باور کرد که برای بازيابی 

  هدف مــــــن 

وضعی قرارگرفتند مصرانه درم ، دربيان ھدف خودشان»ايران افق«اعليحضرت پيرو بيان ھدف برنامه  
اصراری که يادم نيست سابقه داشته  .کل يافته استش افکارخودم ونظرخودمن ،خودم، که ازمالت منيت

  .باشد

  :ميفرمايند

مقدارزيادی مربوط ميشد به تقاضای ھم ميھنانم ھدف من ازتاسيس اين رسانه  دوعلت کليدی داشت <
ارتباط مستقيم داشته باشد شناسائی کنند  با خود منمايل بودند  يک رسانه ای  که  که اززمان ھای قبل
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ود خبنابراين مسائلی که بنظرھم ميھنان ميرسد نظرات شوند وتماس داشته باشند  شناآباافکارخودمن که 
  .>است  که رئيس شورای ملی ھم ھستم من

اعليحضرت به عنوان يک شھروند ابراز پايه گذاراين مطلب است که  ،ت دربيان اعليحضرت   ّ مني  
  .نظرميفرمايند نه براساس حکمت ويا عقيده برخاسته ازحکمت وقانون

واگرازطريق شخصيت بارز  استنظری که متکی به حکمت وقانون وياشرع نباشد بی اعتباروبی ارزش 
دعادی باشد  بطريقی که قانون معين کرده  واگرازسوی يک فر باشد قابل احترام وبحث است ومقامی
    .ر يک نظراستليون ھا نظيدرميان م

نظرحاصل  > ری ھمه رسوائی ھا اول ازنظرخيزدآن چنين است <آشيخ عطار يک بيتی دارد که نيمه  
ليون ھا عقل وچشم واراده وتجربه است بسيارتفاوت يچشم است وبا حکمت وقانون که نشئت يافت ازم

  ملخص کاشانی ميگويد   .دارد

  کاه ازپريدن ھا ِ ر                                             ّ يد به فعل ازرای مردم       نظررابازميدارد پ  آيض مدعا نق

جامعه با ميليون ھا نطرات متفاوت  ،دمردم اعتباردھد وبه مسيران حرکت کنروزمره اگرجامعه به نظرات 
   .ن جامعه استيالی حقوقی خود راازدست ميدھدـ روبرو ميشود و

 مده وآ ن نظرات باسيرتکاملی بصورت قانون اساسی درآکل ازنظرات است که يک جامعه حقوقی متش
   .تراسگن يک بيھوده کاری ديآن قانون اساسی ديگر ابراز نظرکردن کاری بيھوده وتوجه به آمقابل  در

ندم ازخارج راميدھد  کسی گ، نظر مطلوب است مانند اينکه  قانون اجازه خريد نظر در محدوده قانون
سی ک اين نوع نظر، نظرقانونی است ولی اگر ،کشورمقرون به صرفه است ندم ازفالنگنظرميدھد که خريد 

   .نظرداد که بجای گندم ميوه جات خريد شود اين نظرشخصی وجای التفات ندارد

ويا قانون اساسی جمھوری اسالمی وب تداوم اجرائی قانون اساسی مشروطيت ايران چنظراتی که درچار
ه يد وبقيآزطی جرياناتی بصورت قانون والزم االتباع درمينظرات قانونی محسوب است که پس ا باشد

   .>مال بد بيخ ريش صاحبش است< ، نظرات شخصی  ومصداقنظرات

   علت دربيان اعليحضرت قانع كننده نيست 

نيست  هقانع کنند ،مبنی برتقاضای ايرانيان داخل کشور »ايران افق«بيان اعليحضرت درعلت براه اندازی 
کشوربه اعليحضرت به قبول اصرارايرانيان  داخل  ؛شته واظھارات ايشان منطبق نميباشدنات گذوبا جريا

سخ  پارھبری مبارزه وحتی اظھاراينکه ماديگر درتظاھرات شرکت نميکنيم بعلت نداشتن رھبر ومتقابال
يد رو> بھتون بگم ھرچه اصرارکنيد نه رھبری ميکنم ونه کسی راانتخاب ميکنمباعليحضرت به اينکه <

به بينيد کشورھای ديگر چگونه مشکل رھبری  –ازميان دانشگاھيان مھندسين يک رھبرانتخاب کنيد 
اين فرھنگ ما  –خالء رھبری رابايد ازميان خودتان پرکنيد  –راحل کردند شماھم ھمان کاررابکنيد 

ای عدم سنگرمقاومت اعليحضرت بر ،سال ٢٨نھا که حدود آوامثال  >ه داردشدرمورد رھبری خرده شي
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 ته شود بايد علتاجازه نميدھد که يکباره بنابردرخواست ھم ميھنان داخل شکس ،قبول رھبری مبارزه بود

     ٣. ديگری درجلد ابھام  ديگری باشد

   جلد ابهام  ديگر 

  :ازانجا که

نميتوان قبول کرد که اعليحضرت  درموقعيت يک شخصيت عادی وحتی بعنوان وعادی منطقی درتوجه 
نماد وھويت سلطنت ايران يک رسانه عمومی تلويزيونی با ھزينه سنگين وکارمندان بسيار برای ابراز 

بنده شخص مطلعی دراين باب نيستم ولی تصور نميکنم که ھيچ  ،براه بياندازند خودشان شخص  نظريات
ه ک تاکنون سابقه داشته باشدی برای تبليغ درباره نظرات يک فرد رازاين وسعت وسرمايه گ ارسانه ای ب

   .؟ اين ابھامات کنجکاوی رابه جايگاھی ميرساند که مستلزم تحرير ديگری استن باشدآدومی افق ايران 

  به اميد ادامه اين تحرير      

  

  

 

                                               
و  صدابسياری از راديو تلويزيون ھا از سوی رژيم در درون ايران تحريم است وبسياری از اين راديو تلويزيون ھای بيرون قادر به رساندن  - ٣
ا دارند. ست ردر کنترل اسراييل ا ينی دارد وبيشترھرروز ادعای بودن روی ساتاليت ھايی که کرايه ھای سنگولی . صوير به درون ايران نيستندت
 ک-ح


